
Water soluble Night Form CBD 2,5 %+ CBG 2,5 %
Cannabdrop NIGHT FORM vo vode rozpustné kvapky s obsahom CBD 2,5 % a CBG 2,5 %
a s CO₂ konopného extraktu. Produkt obsahuje vysokú koncentráciu CBD a CBG, ale aj
široké spektrum ďalších kanabinoidov a bioaktívnych zlúčenín, ktoré vytvárajú „efekt
sprievodu“.

Vo vode rozpustné zloženie zvyšuje účinnosť produktu, čo určite každý milovník kvalitného
CBD a kvalitného spánku ocení. Ako už z názvu vyplýva, CBD a CBG olej Night Form sa
používa na noc.

Už dlhú dobu je výťažok z konope považovaný za liečivý, preto sa označuje aj ako “zázrak
prírody”. Avšak, mnohé spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu a následný predaj CBD
produktov, v konečnom dôsledku nedisponujú príliš vysokou kvalitou tovaru, nakoľko svoje
produkty zbytočným, nadmerným a v mnohých prípadov nešetrným čistením pripravujú o ich
výnimočné účinky, preto si mnohí myslia, že CBD má minimálny, ba dokonca žiadny účinok.

Spoločnosť Cannabdrop je tu na to, aby vám ukázala pravú kvalitu a s ňou spojenú silu
účinku ňou ponúkaných CBD produktov.

CBD predstavuje jedinečné a na slovenskom trhu jediné riešenie, vďaka ktorému si môžete
blahodarné účinky tohto zázraku vychutnať bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších
účinkov!

CBD ako 100 % BIO zdraviu neškodný výťažok z konope dokáže udržať psychickú pohodu v
ideálnej norme a neškodí ani pri užití väčšieho množstva, no odporúča sa začať s užívaním
malých dávok.

Dokonalá kombinácia CBD a CBG predstavuje dva najsilnejšie antioxidanty, bežne sa
nachádzajúce v konope, ktoré vám doprajú dokonalý a ničím nerušený spánok, po ktorom
tak dlho túžite.

Rovnako, kombinácia CBD a CBG pôsobia ako detox na psychiku a balzam na dušu, obe
vyčerpané nadmerným a neutíchajúcim stresom dnešnej doby.

Ponúkame variant Cannabdrop Premium Night Form CBD 2,5 % + CBG 2,5 % 10 ml vo
fľaštičke z modrého skla s pipetou pre optimálne a jednoduché dávkovanie.

! Nezabúdajte, že každý človek je iný a preto neexistuje presne stanovené dávkovanie
CBD oleja. Preto, pokiaľ ste sa rozhodli pre CBD prvýkrát, bude najlepšie, ak začnete
malým množstvom (cca 2-3 kvapiek) a pozorným sledovaním účinkov postupne
zvyšovať zhruba každých 5 dní !


